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Abstract 
 

Denna uppsats syftar till att använda ornament som ett designpedagogiskt verktyg för att 

utforska ämnet arkitektur och design ur olika perspektiv i skolan. Utgångspunkten var att 

undersöka ornament och vattenkastare i sten på medeltida katedraler, så kallade Gargoyles, i 

kombination med funktionalistiska föremål. Dels för att eleverna i denna undersökning skulle 

få möjligheten att arbeta med design från några nya perspektiv och både ställa olika historiska 

perioder och tillverkningstekniker i kontrast till varandra. Dels för att ge begrepp som 

funktionalism, ornament och design ett nytt sammanhang och testa att förändra en plats och 

objekts utseende på riktigt och självständigt. Genom att se till hur detaljer i arkitektur 

antingen kan göras diskreta eller uppmärksammas.Övningen har även till syfte att belysa 

historiska aspekter kring varför arkitektur och design ser ut som den gör och hur demokrati 

och delaktighet kring vår materiella miljö kan praktiseras.  

Historien kring de medeltida stuprören, Gargoyles, med sina groteska och plågade uttryck är 

att de kommunicerar en påminnelse om människans synder men även som beskyddare mot 

onda andar. Genom att föreställa mig vad en samtida Gargoyle skulle kommunicera valde jag 

samtidens miljöproblem och vattnet som livets viktigaste naturresurs. Jag har gestalta detta 

genom en portabel framtida stupränna som renar regnvatten som man bär med sig på ryggen. 

Resultatet av undersökningen är både didaktiska insikter kring undersökningens utformning 

och tolkning av intervjuer och elevernas arbetssätt. En didaktisk insikt är att det sociala 

lärandet i undersökningens utformning kan utvecklas ännu mer. Trots detta var det ett 

uppskattat projekt som förändrade skolans väggar till att uppmärksamma elevernas 

individuella arbeten och de vardagliga funktionella objekten som vi oftast annars inte 

reflekterar särskilt mycket kring. Undersökningen är ett sätt att visa på att design och 

arkitekturen runt omkring oss kan kommunicera på flera olika sätt och att genom en liten 

handling skapa lärande i ett större sammanhang och olika perspektiv. 

 

Engelsk titel: Working with ornaments as a teaching method- to explore architecture and 

design through different perspectives 

Nyckelord: design, ornament, bildpedagogik, designpedagogik, grundskola, didaktik, 

arkitektur, gargoyle  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Varför ser saker ut som de gör? Vem har bestämt det och hur är de tillverkade? Med händer 

eller med maskin? För 1000 år sedan eller igår? Jag vill undersöka och pröva ett sätt för elever 

i grundskolan att praktiskt arbeta för att skapa reflektion kring design och arkitektur. Jag 

kommer använda mig av ornament som ett pedagogiskt verktyg och arbetssätt för att utforska 

detta. Själv har jag funderat just över dessa frågor när jag fascinerat uppmärksammat de 

dramatiska vattenkastare som blickar ned från många medeltida (ca 1100 e.kr till 1400 e.kr)
1
 

europeiska katedraler så kallade Gargoyles. Jag attraheras av deras dramatiska närvaro genom 

att de sitter där uppe och blänger ned på mig och att jag tvingas titta upp och reflektera. En 

stupränna som vill skrämmas och påminna oss om våra groteska sidor och vår dödlighet under 

århundraden, det är spännande arkitektur och design enligt mig.  

Den gotiska arkitekturen och dess skulpterade vattenkastare framkom ur både ett praktisk, 

religiöst och etiskt budskapsmässigt syfte. På engelska kallas de Gargoyles som härstammar 

från franska gargouille som betyder ”att gurgla”
2
 och är oftast i form av bevingade 

djurskulpturer med plågade och dramatiska uttryck och vattenkastarna symboliserades som 

beskyddare mot onda andar.
3
 Den praktiska funktionen var att motverka fuktskador och att 

bevara byggnadens sten genom att transportera och leda bort regnvatten.
4
 Även katedralernas 

ornament i form av groteska uttryck hade enbart funktionen att påminna om människans 

dödlighet och synder.
5
 Det kan hända att vattenkastarnas höga placering inte var lika praktisk 

som de stuprännor vi ser idag, industriellt producerade och diskret placerade längs sidorna på 

väggarna runt om kring oss. De moderna stuprörens utformning kanske de flesta inte 

reflekterar särskilt mycket kring, även om de berättar lika mycket om vår tid, som medeltida 

vattenkastare.  

Hur jag som pedagog kan utgå från dessa ornament som ett designpedagogiskt verktyg 

kommer jag beskriva i denna undersökning. 

                                                           

1 Lucie-Smith, Edward, (1995) Konsttermslexikonet, svensk översättning Bokförlaget Forum, Stockholm.s.117 

2 Harding, Mike, (1998) A little book of Gargoyles, Aurum Press Ltd, London.s.12 
3
 Ibid s.11 

4
 Ibid s12 

5
 Ibid s30 
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1.2 Bakgrund  

Denna undersökning prövar en designpedagogik kring design som har till syfte att, för elever i 

grundskolan åk 6-9, delge ett nyfiket och ifrågasättande sätt att betrakta design och arkitektur. 

Genom att uppmärksamma anonymt designade inredningsarkitektoniska detaljer kommer 

deltagarna under fem lektioner praktisera att förändra deras utseende genom personligt 

ornament. I förlängningen hoppas jag att eleverna ställer sig frågor varför designen ser ut som 

den gör? Vem har möjlighet att förändra sin omgivning? Frågan skapar en öppning till 

reflektion på många olika plan kring arkitektur och design i förhållande till bland annat 

demokrati, tillverkningssätt, material, ideologi, trender, etik och makt. Jag vill pröva ett 

pedagogiskt verktyg för att arbeta praktiskt i skolan eller i en workshop kring arkitektur, 

design och ornament.  

Eleverna ska i undersökningen skapa ornament i lera för att få pröva sin egen förmåga att, 

förändra utseendet på funktionella industriellt designade objekt på skolans väggar. Genom att 

eleverna får sätta sin signatur på skolan är syftet att de ska få en vidgad förståelse för 

begreppet design inom denna undersökning. Jag har valt att definiera begreppet design som; 

ett praktiskt funktionellt objekt med en medveten utformning som både omedvetet och 

medvetet är bärare av olika kommunikationsvärden. Jag har valt uppsatsämnet främst av två 

skäl. Det första skälet är att kursplanen i bild för grundskolan 2011 tar upp att eleven ska 

”Genom undervisningen i bild – visuella kulturer ex. arkitektur... analysera historiska och 

samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. Arbeta undersökande och problemlösande... 

Kunskaper om olika kulturer, förening teori och praktik... hantverksmässigt och digitalt” 
6
. 

Dessutom tycker jag att design- och arkitektur har en bredd som gör dem till ett utmärkt 

medel för att behandla ämnen som makt, ideologi och demokrati.  

 

 

 

 

 

                                                           

6
 Skolverket (2011), Kommentar materia till Kursplanen i bild grundskolan, Stockholm. s 7-11 
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1.3 Syfte  

Syftet är att undersöka ett designpedagogiskt verktyg för eleverna att uppmärksamma design 

och arkitektur ur olika historiska och samtida perspektiv och att främja en mer ansvarsfull, 

innovativ och estetiskt intressant materiell värld i framtiden. Prövandet syftar också till att 

utveckla ett ifrågasättande och ett nyfiket sätt att betrakta omvärlden genom gestaltning av 

ornament.  

1.4 Frågeställning 

 Hur kan ett designpedagogiskt arbete genomföras för att utforska design och arkitektur 

ur olika historiska och samtida perspektiv inom grundskolan?  

 Vilka tecken på lärande kan jag tolka genom elevernas arbeten och tankar kring design 

och arkitektur? 

1.5 Empiri 

Genom att skulptera i lera ska eleverna förmedla och visa på att de förstår hur ett alternativ till 

den rådande inredningsarkitekturen kan se ut med valfritt tema eller med inspiration från 

tillexempel gotiken. Den pedagogiska undersökningen har gjorts på en grundskola i Täby.  

Lektionernas planerade utformning: 5 lektioner a´ 50 min 

1. Jag håller en kort presentation: Titta på bilder av Gargoyles och grotesker, 

modernistisk arkitektur vs, medeltida, gotik. Eleverna går runt i skolan och väljer plats 

att utgå ifrån tillexempel ett handtag, knapp eller något funktionellt objekt som sitter 

fast i byggnaden. Skulptera ev. skissa före eller efter, mäta objektet/ platsen  

2. Kort genomgång av verktyg och mängd lera, skulptera 

3. Skulptera och ev. måla skulpturen 

4. Skulptera och ev. måla skulpturen och intervjua 6 st elever            

5. Placera dokumentera med foto och gå runt tillsammans och titta på elevernas uppsatta 

arbeten 
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1.6 Urval och avgränsning  

Jag har i första hand valt att rikta denna uppsats till dem som vill arbeta med pedagogik och 

design. Min undersökning skapar ett exempel på ett sätt att planera och genomföra en 

workshop/lektionsupplägg kring design och arkitektur. 

Experimentet består av 4 lektionstillfällen a 50 min, med två grupper om ca 25 elever vardera, 

årskurs 6-9. Jag fokuserar på att eleven ska ta vara på inredningsarkitekturens estetik. 

Hantverkstekniken är att skulptera i lera. I denna workshop har jag på grund av materiella 

begränsningar, valt att arbeta med lufttorkande papperslera. Mängden lera per elev är även 

begränsad varför jag har rekommenderat eleverna att välja små inredningsdetaljer. Jag tycker 

det kan vara intressant att åter ägna mer tanke åt ”estetiskt bortglömda” objekt, som oftast 

endast fått en industriellt funktionell design idag. Exempel på dessa kan vara vardagliga 

hjälpmedel som låset, väggkontakten eller handtagen. Övningen kan även ses som ett sätt att 

se ifrågasättande på vad som får ta plats i arkitekturen enligt olika tiders estetiska ideal. 

Jag ser det som en viktig del att eleven skapar något som förändrar en förbestämd form och 

som får sitta kvar permanent på skolans väggar. Lera valde jag dels för att eleverna inte hade 

fått skulptera förut och att de lättast och snabbast formar ett tredimensionellt objekt med det 

materialet. Man skulle även kunnat tänka sig att arbeta med material som hönsnät, gips och 

papier maché när man arbetar i större skala. Temat är att eleven lägger till ett ornament till en 

plats i skolan med en utformning som följer funktionens form och skapar därigenom ett 

personlig gestaltning. Båda grupperna har själva valt detta som fritt val i bild, ur vilket man 

möjligen kan dra en slutsats att dessa elever tycker om ämnet lite extra mycket och detta kan 

spela en positiv roll för motivationen. Denna kurs inte heller betygsgrundande. Jag har valt 

just gotiken och modernism eftersom de ger en tydligt pedagogisk kontrast i dess estetik. 

Tyvärr har undersökningen endast behandlat uttryck och inte gett eleverna möjligheten att 

förändra funktionen. Urvalet av de som fick svara på frågorna, gjorde jag med de som ville bli 

intervjuade. De inspelade intervjuerna finns i författarens förvar. Jag har valt att föra loggbok 

över lektionerna själv, för att få syn på beteenden och min egen didaktik och inte gjort så att 

eleverna för loggbok över sitt eget lärande, på grund av tidsbrist, dock kan detta vara bra om 

man har projektet under längre tid. 
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1.7 Metod  

1.7.1 Aktionsforskning 

Aktionsforskning innebär som namnet säger att man utför en aktiv handling. Syftet för 

metoden är att experimentera och utvärdera för att skapa en förändring och öka kvaliteten i 

undervisningen. Aktionsforskning är en problemlösande process.
7
 Författaren Christer 

Stensmo ger oss ett förslag på en modell för att planera undersökningen, vilket jag har valt att 

använda mig av. De består av en cyklisk process i fyra steg: Planering-Aktion-Observation-

Reflektion som innehåller upptining-förändring-återfrysning-revision.
8
 Utifrån dessa fyra 

faser kommer jag analysera min empiri dvs. loggboksanteckningar, intervjuer och bilder.  

Undersökningen dokumenteras bland annat genom deltagande observationer som innebär att 

oavsett om observatören är passiv eller deltagande ändå alltid påverkar gruppen som det 

sociala fenomen man studerar. Jag utövar därmed en tydlig påverkan eftersom jag leder 

arbetet. Gruppen är medveten om att jag gör denna uppgift som en del i en undersökning.
 9

 

Jag har valt att föra en så kallad reflektionslogg efter varje lektion, det vill säga en slags 

dagbok. Inom antropologisk forskning kallas en dokumentering som kan vara detaljerad och 

ibland kopplad till teorier för ”thick deskription”.
10

 Syftet är att hinna skapa reflektion och får 

syn på saker i skriftlig form som läraren annars inte hinner uppmärksamma.
11

 Författaren och 

pedagogen Cato R.P. Bjorndal nämner fyra saker om vad skrivandet i loggboken kan bidra 

med; 1. Vad de redan vet- ett medvetande äger rum 2. Vad de känner- privat och kan uttrycka 

sig som man vill 3. Vad de gör och hur de gör det- medvetandegöra rutinbeteenden bland 

annat 4.Varför de handlar som de gör – få syn på sin vardagspraxis.
12

 Jag har även utgått från 

en ostrukturerad loggbok, vilket innebär att man endast skiljer på tillfälle och händelser. 

Fördelen är att en håller öppet för all typ av iakttagelser men en nackdel kan vara att 

                                                           

7 Stensmo, Christer, (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare: en introduktion, 1:a. uppl., Kunskapsföretaget, 

Uppsala. s 51 
8 Ibid s 53 

9 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, (1997) Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 

metoder, 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund. s.115 
10  Bjorndal, R. P. Cato, (2005) Det värderande ögat- Observation, utvärdering och utveckling i undervisning 

och handledning, Liber AB, Stockholm. s 61 
11

 Ibid s 62 
12

 Ibid s 62-63 
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analyserandet av texten kan bli tidskrävande och kan göra det svårt att se mönster i en stor 

massa information.
13

 

1.7.2 Intervjuer 

Jag använder mig av en kvalitativ intervjumetod, vilket innebär att den liknar ett vanligt 

samtal men att jag genom mina frågor väljer att närma mig det jag som forskare är intresserad 

av. Jag vill inte styra svarens innehåll och håller öppet för den intervjuades egen tolkning av 

frågorna och öppnar upp för improviserade följdfrågor, och därmed styr även 

intervjupersonen samtalets utveckling.
14

 Som författarna beskriver är intervjuteknik en 

komplex aktivitet där teman, roller, aktörer och kulisser påverkar informationen som kommer 

ut ur en intervju.
15

 Ur olika typer av intervjuer har jag valt den som kallas respondentintervju 

eftersom den innefattar att intervjupersonen själv har varit delaktig i det som undersöks.
16

 Jag 

kommer att redogöra för intervjupersonerna att deras svar och skulpturer kommer vara med i 

uppsatsen och min gestaltning men att de kommer vara helt anonyma angående kön, ålder och 

namn. För dem som vill kommer jag spela in intervjun och fråga om deras tillstånd att 

eventuellt använda detta i min egen gestaltning. Innan undersökningen har jag informerat 

eleverna om  att deras arbeten kommer dokumenteras med foto och att det är frivilligt om de  

låter mig använda deras arbete i min gestaltningen på Konstfack. Jag kommer endast referera 

till vissa svar på samma sätt som med observationerna eftersom intervjuerna ändå inte 

kommer sammanställas till något kvantitativt resultat. Dock finns samtliga intervjuer 

inspelade hos författaren till förfogande. 

Intervjumanual  

 Hur skulle du beskriva ordet design? 

 Hur skulle du beskriva ordet ornament? 

 Varför tror du man gjorde de gotiska, medeltida skulpturerna så groteska och 

dramatiska?  

 Varför tror du modernismen och funktionalismen var så annorlunda jämfört 

med gotiska stilen? 

 Vilka får vara med att bestämma hur saker ska se ut? Du själv? 

                                                           
13

 Ibid s 64 
14

 Holme &Solvang (1997) s.99 
15

 Ibid s 106 
16

 Ibid s 104 
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 Vad kan det finnas för mening med att dekorera en t.ex. väggkontakt?  

 Vad har du valt för funktion att förändra? Hur har du valt att förändra 

utseendet på…? Varför? 

Genom dessa frågor hoppas jag få syn på hur eleverna tagit till sig begrepp och hur de tänker 

kring arbetet när de är färdiga. 

 

1.8 Teori  

1.8.1 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivisterna motsätter sig uppfattningen att kunskap kan uppstå genom isolerade 

individer utan är en social verksamhet.
17

 Det vill säga att eleven lär genom aktivt forskande 

med möjlighet till reflektion och prövande istället för passivitet. 
18

 Socialkonstruktivisterna 

anser alltså att kunskapen är socialt konstruerad. Filosofen och pedagogikforskaren John 

Dewey förespråkade den sociala pedagogiken där skolan är en gemenskap och där han menar 

att lärarens uppgift är att skapa villkor som stimulerar tänkandet.
19

 Linde beskriver Deweys 

slagord ”learning by doing” och hur han menade att kommunikation kan verka som främsta 

medlet för demokrati
20

.  

1.8.2 Didaktisk interaktionsdesign 

Didaktisk interaktionsdesign kan beskrivas som utformning av de redskap och resurser vi 

använder för att förstå eller förmedla kunskaper. Interaktionen mellan lärare och elev behöver 

hjälpmedel för att kommunicera. Allt från kroppsspråk, läromedel, inredning, röstläge
21

 kan 

ses som semiotiska tecken som kan designas på olika sätt för en didaktisk interaktion i en 

lärandesituation.  

 

                                                           

 
17

Phillips, D. C. & Soltis, Jonas F. (2010), Perspektiv på lärande, Norstedt, Stockholm, s. 80 

 
18

Ibid, s.83 
19

 Ibid s. 89 
20

 Linde, Göran, (2006) Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori, Studentlitteratur AB, Lund.  s. 42 
21

 Rostvall, Anna-Lena & Selander, Staffan (red.), (2008) Design för lärande, Norstedts akademiska förlag, 

Stockholm. s. 167 
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1.8.3 Hantverksdidaktik 

De flesta har en egen uppfattning vad en skiss eller skulptur är och ser ut. Den metod som 

Författare Lena Sjöman beskriver kring hur några pedagoger, vid båtbyggarlinjen vid 

Stensunds Folkhögskola, använder i en lärprocess som går ut på att ”sätta igång” att arbeta 

praktiskt direkt. Att arbeta utan en traditionell lärarroll som för över hantverkskunskap från 

lärare till elev. Istället får eleven själv upptäcka kunskapen i hantverket. Hon beskriver hur 

hantverket är något konkret och fyllt av motstånd och som kräver att man själv hittar modet 

att börja och driva sitt arbete framåt.
22

 Pedagogerna vi båtbyggarlinjen beskriver även hur det 

självklart finns en erfarenhet i hantverkskunnande som de har men att de ändå tror på att först 

utforska själv för att senare få hjälp eller samtala om vad man gjort efteråt. Som en pedagog 

uttrycker det ”I hantverket måste något väckas i mig själv. Min tanke, känsla, och kreativitet 

måste uttryckas, jag kan inte bli en marionett åt någon lärare.”
23

  

1.8.4 Episteme, techne och fronesis 

Forskare i pedagogik Sie Kronberg, Linköpings universitet, förklarar konsthantverkarens 

kunskapsbegrepp genom att se till det konstnärliga arbetets process. Hon beskriver 

experimenterandet som ett risktagande och där ett misslyckande är lika mycket ett resultat 

som den lyckade processen. Eftersom misslyckandet i sig kan leda till dålig konst och 

ointressanta möten. Kronberg ställer frågan om det går att bryta invanda gränser mellan de 

traditionellt rådande och det praktiskt prövande. Hon beskriver kunskapsbegreppen från 

Platon och Aristoteles under antiken (427-347 f.Kr.)
24

 Episteme, techne och fronesis som står 

för vetande, kunnande och klokhet.
25

 Episteme beskrivs som den hantverksmässiga 

planeringen och utförandet, en teoretisk-vetenskaplig grund, kunskap som går i arv med en 

regelbok. Techne kan ses som handens arbete och den individuella tolkningen som speglas av 

dess samtid. Sist kommer fronesis som tar kunskapen till en högre nivå för tanke och etik, 

konstnärens ansvar i förhållande till samhället och sina medmänniskor. Författaren menar att 

det är möjligt att se alla dessa i en gestaltning och där fronesis gör det möjligt för konstnären 

                                                           
22

 Sjöman, Lena & Gustavsson, Bernt (Red), (2004) Kunskap i hantverk, (Kunskap i det praktiska) 

Studentlitteratur AB, Lund. s 28 
23

 Ibid s 29 
24

 Kronberg, Sie & Gustavsson, Bernt (Red), (2004) Kunskap i hantverk, (Kunskap i det praktiska) 

Studentlitteratur AB, Lund. s. 95 
25

 Ibid s 96 
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eller konsthantverkaren att avvika från det generella i tradition och teknik och arbeta i sin 

nutid och framtiden.
26

 

1.9 Tidigare forskning  

Ornament 

Begreppet ornament kan beskrivas som utsmyckning på byggnader och konsthantverk där den 

underordnar sig byggnaden eller objektet de smyckar. Ornamentets främsta uppgift är att dela 

in föremålet för att tydliggöra dess olika delar. Enligt Lucie-Smith finns det två grundteman; 

geometriska- och växtornament. Förutom dessa två används även djur, människor, 

skrifttecken, flätband, snörkeramik, bandornament och rocaille dvs. koraller, musslor, 

snäckor.
27

 Specifik ornamentik under gotiken är bland annat så kallade Masverk vilket är 

geometriska spröjsar i sten vid fönster
28

, senare utvecklades den till sengotikens så kallade 

flamboyant där masverken blir mer utdragna och liknar flammor.
29

 Även vinplantor och 

murgröna är populära att ornamentera under medeltiden.
30

 

Ornament har varit omdiskuterade under historien och jag har valt att delge ett utdrag från 

Emelie Ahlners uppsats, Kurbitch! -EXPLORING THE STRUCTURE OF ORNAMENT AS 

DESIGN METHOD:”A number of architects are rediscovering a lost language through which 

a building can speak to us about more than its own existence. Words such as appliqué, 

decoration, ornament and pattern that earlier have been considered as uncivil or demonstrate 

a lack of design talent, according to modernistic thinking in the early and mid-twentieth 

century, have returned with great force during the beginning of the twenty-first century 

(Loscheck 2009, p. 197). ”31 

Social materia 

Jag vill här beskriva begreppet social materia. Genom TorstenWeimarcks, professor i 

konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet, teoretiska innebörd av det samtida 

designobjektet. Han talar om de samtida alldagliga föremålen som levande med sin tid och, 

                                                           
26

 Ibid s 102 
27

 Lucie- Smith (1995)  s.236 
28

 Ibid s 202 
29

 Ibid s 95 
30

 Ibid s 236 
31

 Ahlner, Emelie, (2013) Kurbitch! -EXPLORING THE STRUCTURE OF ORNAMENT AS DESIGN 

METHOD. Examensarbete Konst; Modedesign. Högskolan i Borås/Textilhögskolan. S. 14 
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alltså inte bara nutida designobjekt. Design kan uppfattas som en materialiserad retorisk figur 

av djupaste sociala ursprung, vars uttryck vi tvingas tolka. Kommunikationsförhållanden för 

den sociala scenografin, design, kan alltså ses som ett slags massmedium. Weimark menar att 

design är indirekt och enkelriktad, offentlig riktad där mottagaren är en grupp, inte en enskild 

person.
32

 Han talar om design som materia som representerar en socialt bestämd 

representationsnivå- som blir vår verklighet. Bestämt av den som har den materiella makten 

och som skapar vår uppfattning av världen. 
33

 

Hantverk som motstånd 

Louise Mazanti, forskare vid Danska Designskolan, har skrivit en artikel från 2004 Re-

reading the Functional: A new position for contemporary craft (or, is there a craft after 

tacit?) vilket behandlar frågan om ett tredje område kring hantverket och konsten. Att 

återintegrera en förlorad relation mellan konst och livet. Hon diskuterar om den tysta 

kunskapen i den historiska hantverksskickligheten tas bort från objektet, blir det bara konst 

kvar då? Konst är ju i första hand narrativ och om en hävdar att hantverkets tysta kunskap har 

en central status är dess praktik avlägsnad från interaktion med samhället.
 
Mazanti menar att 

om hantverkets tysta kunskap slutar ses som dess kärnvärde utan istället som ett möjligt 

estetiskt mervärde skulle det innebära att hantverk kan ta en oberoende position i den samtida 

kulturen.
34

 Författaren talar även om hur konceptuell narrativitet har en central status framför 

de estetiska värdena men fortfarande är det den funktionella formen som allt utgår ifrån.
35

 

Hennes huvudpoäng är att hantverket har och kommer oavsett främst fortsätta att vara en 

praktik av motstånd inom den materiella kulturen.
 36

 

Designens förändring och samtida ideal 

Anders Emilson, forskare vid Malmö högskola, skrev en artikel 2005 i nationalmuseums 

utställningskatalog kring utställningen Konceptdesign. Jag vill nämna det han skrivet där 

kring begreppet kritisk design som objekt som inte har till syfte att massproduceras och 

                                                           
32

 Ibid s 64-65 
33

 Ibid s. 67 
34

 Mazanti, Louise, (2004) Re-reading the Functional: A new position for contemporary craft (or, is there a craft 

after tacit?) http://www2.rgu.ac.uk/challengingcraft/ChallengingCraft/papers/louisemazanti/lmazantiabstract.htm 

2014-11-17 s. 6 
35

 Ibid s 5 
36

Ibid s 6 

http://www2.rgu.ac.uk/challengingcraft/ChallengingCraft/papers/louisemazanti/lmazantiabstract.htm%202014-11-17
http://www2.rgu.ac.uk/challengingcraft/ChallengingCraft/papers/louisemazanti/lmazantiabstract.htm%202014-11-17
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säljas.
37

 Design som istället ställer frågor samt kommunicera politiska och personliga 

budskap.
38

 Även ”gör-det-själv-trenden” kopplas till den kritiska designen för att främja alla 

människors kreativitet.
39

 Han beskriver samtida teman (2005) inom den kritiska designen som 

intresse för kitsch och re-design, kitsch som en politisk handling att återerövra konsten
40

. 

Redesign som kortfattat kan beskrivas som att man bygger om tidigare designs ursprungliga 

budskap, och ibland med en kritik av de modernistiska idealen.
41

 Produkters psykologiska, 

symboliska och poetiska värden samt intuition och fantasi blev nya ledord samt att regler för 

”god smak” försvann under 90-talet.
42

 Vidare beskriver Emilson den samtida designhistorien 

som att framtidens design kommer arbeta mot kollektiva mål och tillhörighet istället för 

postmodernismens fokus på individen, eftersom den redan är frigjord.
43

 Det handlar mer om 

att hitta flera olika möjligheter satta i nya sammanhang mer än nya universella lösningar.
44

 

Övrig instuderad litteratur 

Jag vill även nämna temanumret av lärarnas nyheter som tidigare forskning, se länk, som 

beskriver vikten av att i verkligheten göra skolbyggnader till demokratiska platser för 

delaktighet i dess utformning.
45

  

Steen Eiler Rasmussen professor i arkitektur vid kungliga konstakademin i Köpenhamn och 

ger en kompakt allmänbildande och lättläst historieskrivning i boken Experiencing 

Architecture. Lättfattat beskriver han arkitektur över olika tider och övergripande teman som 

skala, färg, texturer, ljus med mera.
46

 

 

 

                                                           
37

 Emilson, Anders, Design=Förändring, Cilla Robach (red.) (2005) utställningen ”Konceptdesign”, Stockholm: 

Nationalmuseum 28 oktober 2005 - 8 januari 2006, eddy.se ab, Visby. s 25 
38

 ibid s 27 
39

 ibid s 25 
40

 Ibid s 29 
41

 Ibid s 31 
42

 Ibid s 31 
43

 Ibid s 36 
44

 Ibid s 39 
45

 Tema i Lärarnas nyheter – Det sitter i väggarna 2008. http://blogg.lararnasnyheter.se/pdf/pm-teman/2008-

1.pdf   2014-11-17 
46

 Rasmussen,Steen Eiler. (1964) Experiencing Architecture, The MIT Press, Massachusetts. 

 

http://blogg.lararnasnyheter.se/pdf/pm-teman/2008-1.pdf
http://blogg.lararnasnyheter.se/pdf/pm-teman/2008-1.pdf
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2 Bearbetning och analys  

Jag kommer dra kopplingar från mina teoretiska utgångspunkter genom att peka på 

observationer, elevernas intervjusvar och bilder från lektionerna samt beskriva vad som kan 

förbättras i de pedagogiska metoderna. Om man konkretiserar den valda 

aktionsforskningsmetoden till min undersökning blir det: Lektionsplanering- Skulptering- 

Observation/Intervju- Analys= Utvecklingsförslag.  

Jag kan tolka elevernas handling som ett hantverksmässigt motstånd och en kommentar till de 

industriella objekten som Mazani talar i om just hantverket som motstånd till den materiella 

kulturen.
47

 Emilson talar i likhet med Mazani om en samtida trend att inom design arbeta mot 

ett kollektivt mål men med olika möjliga utseenden istället för universella lösningar.
 48

 Som i 

detta fall ta makten att göra en liten förändring på skolans väggar.  

 

2.1 Genomförande med designpedagogiska verktyg 

Här är utdrag ur mina deltagande observationer med koppling till teorierna kring pedagogik 

och didaktik. Anteckningarna är inte omskrivna från talspråk.  

 

Första lektionen började jag med att visa ”powerpointpresentation kring arkitektoniska stilar, 

och talade om olika anledningar och uttryck”. Denna start kan man se som didaktisk 

interaktionsdesign genom att använda tal och bilder för att introducera ämnet.
49

 De flesta 

verkade inte bekanta med orden ornament och funktionalism när jag frågade första lektionen. 

”de skulle gå ut i skolan, alla verkade förstå vad de skulle göra och satte igång och jobbade 

direkt. Här kan man koppla till både ”sätta igång metoden”
50

 som Sjöman talar om-Eleverna 

formade och skulpterade utan någon egentlig genomgång, jag hade tillit till att de fick prova 

sig fram. Det går även att koppla till teorin om socialkonstruktivism eftersom eleven lär 

genom aktivt forskande med möjlighet till reflektion och prövande istället för passivitet.
51

  

 

Sedan observerade jag ”Reflekterade senare även över att nästan ingen var intresserad av att 

titta på inspiration från de böcker jag erbjöd, med bilder på gargoyles och grotesker. Inte så 

konstigt kanske eftersom de var jag som främst valt att intressera mig för dessa.” Här kan jag 

                                                           
47

 Mazanti, Louise, (2004), s. 6 
48

 Emilson, Anders, (2005), s. 39 
49

 Rostvall & Selander (2008) s. 167 
50

 Sjöman & Gustavsson (2004) s 28 
51

 Phillips & Soltis (2010) s. 83 
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se en koppling till teorin om didaktisk interaktionsdesign genom att jag försöker använda 

böcker som ytterligare ett medel för att de ska få inspiration. Dock inser jag att det är viktigt 

att varje elev får hitta sin egna inspiration istället för att jag försöker pracka på dem någon 

färdig källa utan att de bett om det och att jag som pedagog har tillit till deras egna fantasi. 

Skönt att de gjorde som de själva ville. Det var även intressant att se att väldigt få började leta 

bilder på internet som förebild, något som varit vanligt på andra bildlektioner. De flest 

upprepade alltså inte en färdig bild utan gjorde något från tanken.  

 

Vidare observerar jag - Här kände jag att de andra i gruppen lärde sig av dem innan att de 

borde tänka in en krympmarginal. Kändes dock som jag var dålig som inte varnade dem 

ordentligt innan, sa det nog bara i förbifarten och det var bara vissa som hörde detta. Här 

sker ett socialkonstruktivistiskt lärande mellan eleverna. Ett tecken där det sociala lärande 

däremot valdes bort av eleverna själva var ”de var inte alls intresserade av att börja lektionen 

med att placera de som var färdiga på platsen i skolan som de valt och att alla skulle titta på 

varandras. Jag gick med på deras önskan och så följde jag med dem som var färdiga och vi 

placerade det ornamentet med häftmassa på plats och lät dem sitta kvar” Här var det kanske 

min uppgift att fullfölja min idé om att alla skulle se varandras men valde att låta klassen 

bestämma istället. En elev lyckades inte placera sitt ornament ”inte hade tänkt igenom hur den 

verkligen skulle passa in på platsen och när de skulle fästa upp de var omöjligt för, eftersom 

eleven inte tänkt på att brandalarmsklockan som skulle dekoreras satt så nära taket att 

skulpturen inte fick plats” Här skulle man kunna analysera med Sie Kronbergs teori som 

menar att det är möjligt att se alla kunskapsbegreppen i en gestaltning och där fronesis gör det 

möjligt för konstnären eller konsthantverkaren utgå från det generella i tradition (episteme), 

teknik (techne) och sen arbeta i sin nutid och framtiden (fronesis).
52

  

 

I alla elevers arbete tycker jag mig se tecken på episteme och techne, men avsaknad av 

fronesis eftersom de inte delaktigt fick forma uppgiften tillräckligt fritt och detta är en 

framtida förbättringspunkt om jag vill inkludera alla dessa tre kunskapsbegrepp. 

 

 

 

                                                           

52
 Kronberg, Sie & Gustavsson, Bernt (Red), (2004) s. 95 
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2.2 Tecken på hur eleverna uppmärksammat design  

Jag redovisar vissa transkriberade citat ur svar från intervjuerna med eleverna. Resterande 

inspelade intervjuer finns i författarens förvar.   

 Hur skulle du beskriva ordet design? 

”Jag skulle beskriva det som inspiration och ens eget skapande...” 

”Ehh oj det var svårt, att man skapar nånting, i en form typ” 

”Som att bestämma hur nånting ska se ut” 

”Jag tänker typ på möbler” 

 Hur skulle du beskriva ordet ornament? 

”Vad var det, det var väl de där figurerna? ”Jag skulle säga som du sa en Gargoyle, som måste 

ha en funktion”... en funktion i samhället.” 

”Det var väl fina skulpturer på väggarna?” 

”Dekorationer som sitter på väggar å sånt” 

”Näääj tror inte det” 

 Varför tror du man gjorde de gotiska, medeltida skulpturerna så groteska och 

dramatiska? 

” Kyrkan ville skrämma folk” ”... kyrkan dom bestämde ju riktigt jävla mycket på den tiden” 

”Ehee kanske bara nä jag vet inte” 

”De var ganska dramatiska då och de ville väl skrämma människor och tyckte det var 

snyggt”... men typ du kommer hamna i helvetet om du inte uppför dig” 

”Eeh kanske jag vet inte för att kanske skrämma bort andar eller nåt, som dom trodde på då” 

 Varför tror du modernismen var så annorlunda jämfört med gotiska stilen? 
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” Folk ändras ju och då ändrar ju också deras livssyn, och nu har de säkert gjort det till nån 

slags stil, och då kanske de tycker det är snyggare...eeeh de inspirerar av det!...de vill utveckla 

det till nåt mycke bättre” 

” För på modernismen använde man mindre material, så här lättare” 

” Tiderna har förändrats” 

”Vet inte, eller aah en stil var ju så här små detaljer och den andra fick inte ha nån...mode” 

 Vilka får vara med att bestämma hur saker ska se ut? Du själv? 

”Arkitekturer säkert eller de som skapar ornamenten jag kommer inte ihåg vad de heter men 

de har ett specifikt jobb antar jag...designers kanske? De skapar ju design de e ju deras 

grundjobb liksom” 

”De som blir anlitade att göra det” 

” Ja om jag engagerar mig” 

”Det beror väl lite på vad det e men det är väl alla lite sådär” 

”Arkitekter, designers...eeh jag om det är jag som ska köpa huset så får jag väl va med och 

bestämma” 

 Vad kan det finnas för mening med att dekorera en t.ex. väggkontakt? 

”Du vill göra den mer specifik, du vill inte ha den tråkiga vardagen med en tråkig väggkontakt 

liksom, få det att se snyggare ut, roligare så folk börjar använda väggkontakter mer” 

”Det är väl bara att det ska se snyggt ut bara” 

”Eh ja det blir trevligare, finare” 
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 Vad har du valt för funktion att förändra? Hur har du valt att förändra 

utseendet på...? Varför? 

”Vem jag? Jag har valt, vad heter det där nu igen, kranen, jag har inte valt att förändra 

funktionen men jag har valt att förändra designen, och då har jag valt att gör en varg, eller en 

varulv...för jag tyckte det kunde va riktigt snyggt om jag gjorde en varulv men först tänkte jag 

en drake...men sen tänkte jag vad som är mest typiskt för förr i tiden och då var det varulvar 

och vampyrer liksom...” 

”Ett spöke ... för att de e coolt” 

”Ljusknapp, för att det finns tillräckligt många för oss att dekorera” 

”Ett rör i korridoren. Som såg lite trista ut” 

Min tolkning av intervjusvaren är att de visar på att mina frågor öppnar för väldigt 

förutsägbara svar. Analysen blir att jag inte kan dra några slutsatser från just 

intervjumaterialet mer än att jag kan få del av att de kan uttrycka sig kring frågorna samt att 

eleven på ett sätt vet vad de förväntas svara. Jag kan höra att de tagit till sig en del av det jag 

förklarade i början. Det kändes dock som ett slags förhör och kontrollerande av min tidigare 

information. Däremot tror jag ändå eleverna som blev intervjuade reflekterade mer än om de 

inte blivit intervjuade. Ett annat sätt hade varit att jag låtit dem i grupp diskuterat olika 

begrepp, och sen återkopplat till mig, för att främja ett mer socialt lärande.  

2.3 Tecken på tillvägagångssätt och val i elevernas arbeten 

Bilderna av processen och de färdiga resultaten visar hur eleverna både har försökt anpassa 

och mäta ytan och tillämpa sitt ornament. Se bildbilagor. De flesta lyckades eller valde en 

annan plats i efterhand som passade in bättre. Bilden på brandvarnaren var ett exempel där 

eleven inte tänkt på att den satt så nära taket och att elevens skulptur enligt skissen inte 

överensstämde med verkligheten. Jag tänker att man i vissa bilder ser en inspiration från de 

groteska vattenkastarna. Med huggtänder och horn på huvudet. Vissa har gjort sötare motiv 

med rosor och hjärtan och nallebjörnar vilket visar på att de valde självständigt utan påverkan 

från mig.  
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3. Tolkning och resultat  

Frågorna var; 

 Hur kan ett designpedagogiskt arbete genomföras för att utforska design och arkitektur 

ur olika historiska och samtida perspektiv inom grundskolan?  

 Vilka tecken på lärande kan jag tolka genom elevernas arbeten och tankar kring design 

och arkitektur? 

Lucie- Smith definierar ornament genom att de underordnar sig byggnaden eller objektet de 

smyckar.
53

 Kopplar jag definitionen till elevernas arbeten så underordnar de sig de 

industriproducerade objekten rent formmässigt men estetiskt har de enligt mig övertag 

eftersom det är de man först lägger märke till nu på skolans väggar tillskillnad från innan då 

dessa föremål hade en diskret framtoning. Jag kan se elevernas arbeten förklaras genom det 

Weimarck beskriver som social materia, där kan design uppfattas som en materialiserad 

retorisk figur, vars uttryck vi tvingas tolka, eftersom den är indirekt och enkelriktad och 

offentlig. Mottagaren är en grupp inte en enskild person
54

 i detta fall skolans lärare och elever. 

Jag tänker att detaljerna i arkitekturen lyfts fram på ett nytt sätt genom elevernas arbeten och 

kommunicerar nu i första hand något annat än en ren funktionell ”retorik”.    

 

Motståndet i den materiella kulturen har hantverket som sin främsta funktion menar Mazanti 

55
 som man kan se att elevernas arbeten uttrycker en typ av motstånd till den rådande stilen. 

Även ”gör-det-själv-trenden” som kopplat till den kritiska designen för att främja alla 

människors kreativitet
56

  hoppas jag förmedlas i uppgiften när eleverna fick praktisera detta. 

Emilson talar även om re-design som kortfattat kan beskrivas som att man bygger om tidigare 

designs ursprungliga budskap, och ibland med en kritik av de modernistiska idealen
57

 är något 

som eleverna på ett sätt prövade i denna uppgift. De pröva även att ändra synen på de 

massproducerade inredningsdetaljerna genom att hitta flera olika möjligheter satta i nya 

sammanhang mer än nya universella lösningar som Emilson tar upp som en samtida trend.
58

 

Jag prövade även att i verkligheten göra skolbyggnaden till en demokratisk plats för 

                                                           
53
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delaktighet i dess utformning
59

 som forskningen tar upp som en viktig del i samhället. 

Arkitektur och design är extra intressant ur ett demokratiskt perspektiv eftersom miljön vi 

vistas i dagligen påverkar oss oavsett vi vill eller ej. Att använda sin vardagliga miljö som 

utgångspunkt för att få en historisk koppling tror jag kan vara en bra utgångspunkt för att 

öppna upp elevernas historiska medvetenhet kring arkitektur och design.  

3.1 Didaktiska insikter 

 

När jag reflekterat över elevernas och mitt eget pedagogiska arbete kan jag se att 

delaktigheten hos eleverna skulle kunnat vara större om de själva fått forma uppgiften. Frågan 

till eleverna kanske skulle ha varit; Hur skulle ni vilja jobba med inredningsarkitektur och 

design? Min erfarenhet från omotiverade elever, är att det grundar sig ofta i att de inte kan 

formulera eller förstå vad bild är för ämne och vad de ska ha för användning av det men även 

i rädsla att göra ”fel” eller ”fult”. 

 

Elevernas improviserade skulpturteknik, utan någon genomgång, fungerade bra. De flesta 

arbetade på självständigt och prövade och omprövade oftast utan min hjälp. När jag 

reflekterar över hur jag planerat hela genomförandet har jag insett att det är väldigt lätt att 

hamna i ett traditionellt sätt att förmedla ämnet. Genom att jag pratar, visar bilder och sen får 

eleverna arbeta. Jag kan här se att det borde var eleverna som ska börja fråga, framförallt 

öppna upp för att de ska vilja ta reda på något kring t.ex. arkitekturhistoria. 

 

Jag inser att jag inte varit tydlig nog med hur många gånger arbetet ska hålla på. Borde gått 

igenom en tydligare tidsplan eftersom eleverna blev klara i så olika takt. Olika tempo hur 

eleverna arbetar är ibland en utmaning i att ha extrauppgifter förberedda, men här har eleven 

själv också ett ansvar att komma med egna initiativ vad den kan göra. Vissa arbeten ramlade 

ned och gick sönder, det fick mig att tänka på ansvaret hos läraren att inte skada elevers 

arbeten eller testa själv innan. De flesta jobbade i formatet 10x10 och använde inte ens all den 

lilla lera de fick, intressant. I fortsatt arbete skulle jag vilja pröva att arbeta med andra 

tekniker som ger eleverna möjlighet att skapa större objekt som även kan inkludera design av 

                                                           
59

 Tema i Lärarnas nyheter – Det sitter i väggarna 2008. http://blogg.lararnasnyheter.se/pdf/pm-teman/2008-

1.pdf  2014-11-17 
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funktioner. Som pedagog har man makten att ge över makten till gruppen att leda sig själva, 

något som jag även hoppas kunna göra i mitt arbete. 

 

När eleverna skapar ett ornament tror jag de både får med sig ett minne kring vad ornament 

kan vara och uppmärksammar industriell massproducerad design med en ny blick. Jag tänker 

efter genomförd undersökning att pedagogen praktiskt taget kan utgå från vilket objekt som 

helst runt omkring oss och använda det som ett designpedagogiskt verktyg för att synliggöra 

olika tecken på samtid och ställa sig den basala frågan; Varför ser saker och byggnader ut som 

de gör? På grundskolenivå 6-9 tror jag att det är en fördel att bara jobba och sedan reflektera 

kring vem som bestämmer vår materiella vardag och hur vi ska intressera oss för saker som vi 

tar för självklara. Att arbeta kring historia kan vara både hämmande och ge inspiration, dock 

är min intention i denna undersökning att skapa en större förståelse för vem som har makten 

att förändra något. Här vill jag förmedla att det är alla människor som sitter inne på idéer och 

ingen specifikt kreativ person utan det handlar om att våga släppa hinder i tanken. Tanken är 

det ända vi har att riktigt forma fritt men det för även med sig ett stort socialt ansvar. 

Framförallt vill jag undersöka ett sätt för deltagarna att erfara att de har möjlighet att förändra 

något på riktigt i sin omgivning. Jag tycker undersökningen delvis har lyckats även om jag 

under arbetets gång insåg att jag inte gett eleverna möjlighet till att tänka tillräckligt fritt. Jag 

kontrollerade uppgiften alldeles för mycket.  

 

4. Slutdiskussion  

Flera gånger under undersökningens arbete blir jag tveksam inför övningens relevans. Precis 

som man ofta gör i en process, försökte jag motivera, att dekorera en väggkontakt, vilket i den 

korta beskrivningen av min undersökning, låter banalt och konservativt. Det låter egentligen 

fullkomligt meningslöst när det finns så många modernare tekniker och större frågor att arbeta 

kring med ungdomarna. Jag har ju intalat mig att jag undersöker hur elever kan erfara att 

ifrågasättande se på sin omgivning och känna att de kan förändra dess utseende, för att belysa 

demokratiska frågor om vem som har makten att bestämma. Nyttotänkandet kring ornament 

kryper fram där i prestationsångesten kring meningsfullhet. Som en motivation refererar jag 

till, forskare vid Göteborgs Universitet, Mika Hannulas text om de små gesterna vilka han 

definierar som när man gör något politiserat, ifrågasatt och slutar tar något för givet.
60

 Han 

jämför med så kallade stora gester som mer har som syfte att vara storslagna, förevigade och 
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ha en universell effekt.
 
Skillnaden mellan små och stora gester menar han också är att små 

gester kan leda vidare till något annat medan stora gester, är mer av ett stort agerande med ett 

slut.
 61

 Hannula menar också på samma sätt som man frågar sig själv Varför? lika bra kan 

fråga sig Varför inte? Det är alltså svårt att avgöra vad som egentligen är en meningsfull 

handling från början.
62

 Så jag hoppas att elevernas små ornament skapade en ny möjlighet att 

utforska design från nya perspektiv och gestalta olika stilar och tillverkningstekniker i 

kontrast till varandra. Dessutom förankra begrepp som funktionalism, ornament och design i 

ett nytt sammanhang och testa att förändra en plats och objekts utseende. Den 

designpedagogiska övningen var även till syfte att belysa historiska aspekter kring varför 

arkitektur och design ser ut som den gör och hur demokrati och delaktighet kring vår 

materiella miljö kan se ut. Att börja reflektera mer kring hur vår omvärld ser ut inte ta den för 

given och skapa medvetenhet kring var och hur saker och byggnader är tillverkade. 

Prövande innebär också misslyckanden och nya insikter där det främsta målet för lärare inte 

borde vara att bedöma slutprodukten utan leda till att våga pröva. Jag ser en möjlighet för 

unga människor genom designpedagogik att praktisera prövandet mer i skolan. Jag måste 

därför designa sätt för att leda till viljan att våga tänka öppet och mer obehindrat av normer. 

Hur gör man detta? Kanske genom att fantisera, pröva i praktiken och reflektera. Eleverna ska 

även få vara delaktiga i besluten kring vad som ska undersökas där inspirationen 

förhoppningsvis är ömsesidig från pedagog och eleverna.Vi blir påverkade av varandras 

materialisering av världen och genom designpedagogik har jag en chans att förmedla vilket 

ansvar och vilka möjligheter det kan leda till.  
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